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ALLĀH هلالج لج VÊ TUDO 

 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

 

اِف  ِن
َ
   ُغ

َ
َعمل ْت  (Alcorão 27:93). Allah diz: ‘E o seu Senhor não está alheio ao que você faz.’ Não 

pense que você pode esconder algo de Allāh ‘Azza wa-Jalla. Allāh هلالج لج diz no Alcorão ‘Aẓīmu sh-Shān, Ele 

não está alheio ao que você faz; Hāshā (longe disso). O esquecimento está relacionado às pessoas. 

Existem muitas pessoas alienadas. Existem muitas pessoas que ignoram ākhira (a vida eterna). As 

pessoas também estão alheias a dunyā (a vida deste mundo), mas estão mais alheias a ākhirah. Alheias 

significa que elas não vêem e não entendem. É um atributo, assim como a ignorância. O alheamento 

é o atributo dessas pessoas.  

Allāh ‘Azza wa-Jalla não é como você. Allāh هلالج لج não é como nós de forma alguma. Allāh ‘Azza 

wa-Jalla não tem nenhum atributo de fraqueza. Mas as pessoas sim. Como as pessoas têm tais 

atributos, elas pensam que Allāh ‘Azza wa-Jalla não vê e não sabe; Hāshā. Então, elas se decidem por 

fazer o que querem. A religião foi enviada às pessoas para despertá-las do esquecimento. Quanto mais 

uma pessoa está ligada a uma religião celestial, mais teme ser punida. Mas não há nada para proteger 

as sociedades sem religião desses atributos selvagens.  

Religião é algo que protege as pessoas desse esquecimento, selvageria e maldade. Refiro-me 

às religiões celestiais, porque todas as religiões celestiais são uma só. Todas as religiões são uma coisa 

única na presença de Allāh هلالج لج. Está entre as condições de ʾīmān (fé) acreditar no julgamento, em 

Qiyāmah [Dia do Juízo]. Portanto, não fique no esquecimento. Não fique alheio. Quem quer que diga 

que isso está errado também está alheio. E quem acredita nele também está alheio. O esquecimento 

não é uma coisa boa. Estar esquecido é sinal de que alguém trapaceou. Essa pessoa está perdida. Ela 

não está bem. Seu fim é perigoso. Existem erros que são cometidos no esquecimento. Quando você se 

arrepender e pedir perdão, Allāh هلالج لج irá perdoá-lo. Mas se você persistir, receberá sua punição. Que 

Allāh هلالج لج nos proteja. Que Allāh هلالج لج nos dê um estado de alerta.  

Há muitas pessoas alertas que o observam para pegá-lo no esquecimento, que desejam que 

você caia na distração para tirar sua propriedade. O mundo é assim agora. E ocorre o mesmo em 

ākhirah.  



 

 

 

 

 

 

Ākhirah é ainda mais perigoso. As raposas deste mundo são mais leves do que as de ākhirah. 

Você pode perder sua propriedade, mas o importante é que você mantenha o seu ʾīmān. 

Que Allāh هلالج لج nos proteja. Este aviso é para todos nós. Porque os homens não escutam, a menos 

que você os avise. É como a história de Nasreddin Hojjah. Nasreddin Hojjah enviou seu filho para trazer 

água. Ele deu-lhe um jarro. E quando lhe entregou o jarro, puxou sua orelha e deu-lhe uns tapas. Seu 

filho disse: "O que eu fiz para que você me batesse?" Ele disse: “Pra você não quebrar”. O filho disse: 

"Mas ainda não quebrei". Ele disse: "De que adianta depois que você quebrar? Já avisei de antemão 

para que você se lembre". O aviso é importante. Não apenas após a ação, mas também antes dela, 

porque shayṭān está atrás de nós a cada minuto e a cada segundo. As raposas de shayṭān estão atrás 

de nós. Que Allāh هلالج لج nos proteja.  

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 
 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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